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مقدمه

ارتباط و تطابق بین معرفت و هستی نزد فیلسوفان از دیرزمان مطر بوده است؛ بـرای
نمونه چنانکه کاپلستون مدعی است «افالطون هنگـامی کـه میخواسـت تئتتـوس را
بنویسد ،نظریه خود را درباره درجات معرفت ،که مطابق اسـت بـا مراتـب وجـود در
جمهوری ،ساخته و پرداخته بود ...این امر بدین معنی است که مطالب هستیشناسی و
شناختشناسی غالبا به هم آمیخته است یـا بـه مـوازات یکـدیگر مـورد بحـث قـرار
میگیرد» (کاپلستون . )172-171 :۱۵۹۵ ،لیکن این تنـاظر و تطـابق در نظـام فلسـفی
صدرا بیش از افالطون و هر فیلسوف دیگری قابل طر است .از سویی هرچند به این
موضوع پیش تر نیز پرداخته شده ولی تالش ما در نوشـتار حاضـر ایـن اسـت کـه بـا
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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مراجعه به آثار صدرا و مفسرین او مباحث علم و معرفت و مراتب ادراک را بـا بیـانی
متفاوت صورتبندی کرده و بهخصو ،تناظر و ارتباط تنگاتنگی را که با عالم هستی
و مراتب آن برقرار میکند ،با بیانی ریاضیوار و شـفافتر ارائـه کنـیم تـا بـا روش و
طرحی جدید ابهامات احتمالی این ارتباط دوطرفه را برطرف نماییم.
در این مقاله ابتدا به بحث هستیشناسی ،مراتب و طبقات عالم هستی میپردازیم؛
سبر به تشریح معرفت ،درجات و مراتب آن در اندیشه صدرا و در نهایـت بـا توابـع
ریاضی نشان میدهیم که به ازای هر مرتبه وجودی ،مرتبهای از معرفت ،در تناظر یک
به یک با آن وجود دارد و برعکر؛ پر نوعی تابع دوسـویی ریاضـی بـین معرفـت و
هستی در اندیشه صدرا برقرار است.
تابع ریاضیاتی به نوع خاصی از رابطه میگویند کـه بـین دو مجموعـه از پدیـدهها
برقرار میشود .اگر مجموعه اول یا  Xدامنه یا ورودی تابع و مجموعه دوم یا  Yبرد یـا
خروجی تابع باشد در این صورت رابطه ) F(xدر صورتی تابع خواهد بود کـه بـه هـر

ورودی خود دقیقا یک خروجی نسبت دهد)Mishra, 2016: 2/ 1) .
تابع یک به یک تابعی است که هر عضو از دامنه را فقط به یک عضو از برد ،مرتبط
و متناظر کند و در هیچ حالتی دو ورودی را به یـک خروجـی منتهـی نکنـد .بـه بیـان
ریاضی،

)F(x

تابع یک به یک خواهد بود اگر به ازای

است داشته باشیم:

هر  x1و  x2که متعلق به دامنه X

)(F(x1)=F(x2)) ↔ (x1=x2

یا اگر عکر نقیض آن را در نظر بگیریم خواهیم داشت:

))(x1≠x2) ↔(F(x1)≠ F(x2





تابع پوشا به تابعی میگویند که تمام اعضای مجموعه برد را درگیر کـرده باشـد و
هیچ عضوی از برد باقی نماند که با عضوی از دامنه مرتبط نشده باشد.
هم تناظر یک به یک داشته باشد و هم پوشا باشد .چنین تابعی اوال تمام اعضای هر دو
مجموعه دامنه و برد را درگیر میکند و ثانیا هر عضو از مجموعه دامنه را فقط بـا یـک
عضو از مجموعه برد متناظر میکند) Mishra, 2016: 2/ 140, 154).
شکل زیر گویای یک تابع دوسویی است:
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و در نهایت تابع دوسویی به تابعی میگویند که دارای هر دو ویژگی باشـد ،یعنـی
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شكل  :1تابع دوسویى

الزم به ذکر است که نظریه مجموعهها و توابعی که روی آنهـا تعریـف میشـوند

مبتنی بر کمیات گسسته و مستقل از هم و در واقـع بـر اسـاس اصـل اتمیسـم شـکل
میگیرنــد ،و تحلیــل هستیشناســی و معرفتشناســی صــدرا از آن روی کــه دارای
پیوستگیاند در قالب اینگونه نظریات ممکن است نادرست و ناسازگار به نظر آید؛ لذا
برای پیشبرد چنین بحثی الزم است که هستی و معرفت را در تحلیل ذهنـی بـه نـوعی
کمیات گسسته و مستقل از هم تبدیل کنیم تا بتوانیم در مورد آنها در قالب مجموعهها
و توابع مربوط به آن بحث کنیم اما در حقیقت ،ورودی و خروجی تابع مورد نظر ما که
همان هستی و معرفت در سیستم صدرایی است از پیوستگی کاملی برخوردارند.
 .1هستی شناسی صدرا
 .131طبقات عالم هستی

در یک نگاه کلی عالم هستی را میتوان به دو گروه مادیات و مجـردات تقسـیم کـرد،
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ولی بر خالف فیلسوفان مشایی که به دو عالم (عقل و طبیعت) معتقد بودند ،صدرا بـا
توجه به این که مجردات را شامل مجردات تام و ناقص می داند به سه عـالم مجـرد و
نیمه مجرد و مادی یا همان عوالم عقل و مثال و طبیعت معتقد اسـت ،کـه بـا در نظـر
گرفتن عالم الهی در راس همه آنها میتوان طبقهبندی عوالم در صدرا را به شکل زیر
نشان داد:

شكل  :2طبقات عالم هستى
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البته با توجه به این که در اندیشه صدرا هر عالم مافوقی دربرگیرنده عوالم زیـرین
خود نیز هست و حالتی تو در تو دارد میتوان شکل فوق را به صورت زیـر تصـحیح
کرد:

شكل  :3طبقات تو در توی عالم هستى

بر خالف فیلسوفان پیشین که برای هر ماهیتی در عالم واقع فقط یک نحوه وجـود
قائل بودند صدرالمتالهین برای هر ماهیتی نحوههای وجود مختلف قائل اسـت« ،یـک
ماهیت نحوههای متفاوتی از وجود را داراست که بعضـی از آنهـا کامـلتر از بعضـی
دیگرند»(صدرالدین شیرازی .)103 /3 :۱۵۱۹ ،در واقع از دید صدرا هر ماهیتی عالوه
بر وجود خا ،خود میتواند با نحوههای وجود دیگری که کاملتر و برتـر از وجـود
خا ،خود در عالم طبیعت ،که همان درخت طبیعی است ،میتواند با وجود مثالی یـا
وجود عقلی یا حتی با وجود الهی نیز محقق و موجود شـود ،کـه وجودهـای مثـالی و
عقلی و الهی در حقیقت وجودهای کاملتر و برتر یا اعلی و اشرف درختاند.
صدرا در اسفار استدالل میکند که حقـایق وجـودی و کـل عـالم هسـتی سلسـله
متفاضلی را تشکیل میدهند که از یک طرف به پایینترین مرتبه وجودی یعنـی عـالم
طبیعت که پایینترین مرتبه آن نیـز هیوالسـت خـتم میشـوند ،و از سـوی دیگـر بـه
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خا ،آناند نیز موجود شود .مثال ماهیت یک شی طبیعی مانند درخت عالوه بر وجود

باالترین مرتبه وجودی که عالم الهی است و بـاالتر از آن قابـل تصـور نیسـت منتهـی
میگردند .هر ماهیتی در مراتب زیرین میتواند با وجودهای برتر در عوالم بـاالتر نیـز
محقق و موجود شود ،و از این رو میتوان گفت عالم الهی شامل تمامی ماهیـات کـل
عوالم هستی یعنی عقلی و مثالی و طبیعی نیز هست .به عبارتی میتوان گفـت وجـود
الهی ،وجود جمعی تمام ماهیات عالم هسـتی اسـت و بـا وجـود واجـب بالـذات در
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حقیقت تمامی ماهیات عالم موجودند .عالم عقل نیز شامل عوالم مثالی و طبیعی است
و هر ماهیتی که با وجود طبیعی یا مثالی موجود است بـا وجـود عقلـی نیـز تحقـق و
موجودیت دارد .و همین طور است در مورد عالم مثال کـه شـامل عـالم طبیعـت نیـز
هست( .صدرالدین شیرازی)279 /1 :۱۵۱۹ ،
پر هر ماهیتی در عالم طبیعت دارای چهار نحوه وجود است:
 -۱نحوه وجود طبیعی
 -۱نحوه وجود مثالی
 -۵نحوه وجود عقلی
 -۰نحوه وجود الهی
که اولی وجود مادی آن اسـت و سـهتـای دیگـر وجـودات مجـرد آن .از طرفـی
همانطور که عبودیت در کتاب نظام حکمت صدرایی توضیح میدهـد صـدرا بـه دو
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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عالم مثال معتقد است:
 -۱عالم مثال منفصل که در خارج از نفر تحقق دارد و بدون در نظر گرفتن نفـر
هم موجود است
 -۱عالم مثال متصل که قائم به نفر و مرتبهای از آن است
مجردات واقع در مثال متصل نیز خود در دو مرتبه مثالی حسی و مثالی خیالی قرار
دارند .از این رو میتوان گفت ماهیت ذکر شده در عالم طبیعت نیز میتوانـد در عـالم
مثال به دو نحوه زیر وجود داشته باشد:
 -۱نحوه وجود مجرد مثالی حسی
 -۱نحوه وجود مجرد مثالی خیالی
بنابراین طبقات عوالم و نحوههای وجود را اعم از این که متصل و قـائم بـه نفـر
باشند یا مستقل ،میتوان به شر زیر کاملتر کرد:

 -۱نحوه وجود مادی طبیعی
 -۱نحوه وجود مجرد مثالی حسی
 -۵نحوه وجود مجرد مثالی خیالی
 -۰نحوه وجود مجرد عقلی
 -۷نحوه وجود مجرد الهی
(عبودیت )۱۱۵-۱۱۷ /۱ :۱۵۷۱ ،و(همان)۵۱-۵۰ /۱ :
بنابراین شکل  ۵میتواند به صورت زیر کامل گردد:
B4
B3
B2
B1

'( B

)

شكل  :4نحوه های وجود

 .132وجود ذهنی و وجود عینی؛ وجود برتر و وجود ناقصتر

عینی بودن و ذهنی بودن در فلسفه به معنی منشا آثار بودن یا نبـودن اسـت .صـدرا در
مشاعر مینویسد:
«منظور از خارج و ذهن در گفتار ما که میگوییم "این موجود در خارج است" و "آن
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موجود در ذهن است" از قبیل ظرف و مکان و محل نیست ،بلکه مقصود از این که
شیئی در خارج است این است که آن شی دارای وجودی است که آثار و احکام
مربوط به آن شی بر آن مترتب است ،و مقصود از این که شی در ذهن است بر خالف
آن است] ،یعنی آثار و احکام مربوط به آن شی بر وجود آن مترتب نیست[».
(صدرالدین شیرازی۱۵۱۵ ،الف)12 :

و مال هادی سبزواری در تعلیقه شواهدالربوبیه چنین میآورد:
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«وجود عین خارجیت و متن واقعیت و منشا آثار است ،پر اگر در ذهن حاصل شد
یعنی به وجودی موجود شد که اثر بر آن مترتب نیست از حقیقت خود منقلب شده
است» (صدرالدین شیرازی :۱۵۱۵ ،تعلیقه)933/

بنابراین میتوان گفت:
 .۱وجود عینی (یا خارجی) ماهیت (که از این پر آن را با  Vنشان میدهیم) :وجود یا
واقعیتی است که دارای آثار مورد انتظار آن ماهیت هست.
 .۱وجود ذهنی ماهیت (که از این پر آن را با  Vzنشان میدهیم) :وجـود یـا واقعیتـی
است که دارای آثار مورد انتظار آن ماهیت نیست.
از طرفی چنانکه گفته شد در اندیشه صدرا هر ماهیتی عالوه بر وجود خا ،خود
میتواند با نحوههای وجود دیگری نیز موجود شود که به آنها وجود برتر این ماهیت
میگویند ،و میتوان نوشت:
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331

 .۵وجود برتر ماهیت (که از این پر آن را با  Vbنشان میدهیم) :وجود یا واقعیتی است
که کماالت آن ماهیت را به نحو برتر و اعلی و اشرف داراست.
اینجا الزم است به تفاوت دیدگاه صدرا در باب ماهیت با فیلسوفان پیشین اشارهای
داشته با شیم؛ از نظر بیشتر مشاییان هر شیئی دارای یک وجود خـا ،و یـک ماهیـت
است که هر دو در تحقق شی سهیماند و از دید اشراقیون ،وجود اعتبـاری اسـت و آن
چه که تحقق دارد و متن خارج را پر کرده ماهیت است نه وجود .به هر حال این هر دو
گروه به نوعی به وجود ماهیت در خارج قائلاند ولی از دید صـدرا ایـن فقـط وجـود
است که اصالت دارد و متن واقعیت را پر کرده است ،ماهیت فقط اعتبار ذهن اسـت و
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تحققی در خارج ندارد( .عبودیت)195-77 /1 :۱۵۷۱ ،
در شکل  B’ ،۰ماهیت شیئی است که با وجود خارجی  Bموجود است .بنابراین
واقعیتی است که دارای آثار مورد انتظار ماهیت ’ Bهست ،ولی  B1تا B4

B

واقعیاتیانـد

که اوال دارای آثار مورد انتظار ماهیت ’ Bنیستند ،ثانیا آثار و کماالت ’ Bرا به نحو برتر
و اعلی و اشرف دارند .بنابراین آنها را میتوان از یـک لحـاظ ،وجـود ذهنـی ’ Bو از
لحاظ دیگری وجود برتر آن دانست.
بنابراین میتوان نوشت:
)’(B1,B2,B3,B4 = Vb(B’)) & (B1,B2,B3,B4 = Vz(B’)) → Vb(B
)’= Vz(B



یعنی در فلسفه صدرا میتوان وجود ذهنی ماهیـت را همـان وجـود برتـر ماهیـت
دانست ،چرا که هم در وجود ذهنی و هم در وجود برتـر ،آثـار مـورد انتظـار ماهیـت
موجود نیست.
البته در اندیشه فیلسوفان پیشین که به طبقهبندی عالم و انحای مختلف وجود برای
یک ماهیت واحد معتقـد نبودنـد بحـث وجـود ذهنـی را فقـط در حـوزه معرفـت و
عالم وجود دارد ،وجود ذهنی را هم در حوزه معرفت و هم در حوزه متافیزیک میتوان
به کار برد .بنابراین رابطه باال را هم در طبقات عالم در حوزه متافیزیک (شکل  )۰و هم
در مراتب مختلف علم انسانی (شکل  ۵که در بخش مراتب علم حصولی خواهد آمد)
می توان به کار برد .پر اگر ماهیتی با وجود برتر چه در طبقات عـالم و چـه در نفـر
موجود باشد در واقع این وجود ،وجود ذهنی یا وجود علمی آن ماهیت نیز هست.

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

هستیشناسی علم میتوان مطر کرد ،ولی در صدرا با توجه به دیدگاهی که نسبت به

 .133تطابق عوالم هستی

عوالم چهارگانه هستی از دید صدرا با هم متطابقاند ،یعنی هر عالمی در مرتبـه بـاالتر
بر تمام عوالم زیرین و مادون خود منطبق است .عبودیت مینویسد:
«منظور از تطابق عوالم به زبان ساده این است که هر نوع موجودی که در عالم طبیعت
با وجودی مادی و جسمانی یافت میشود همان نوع موجود در عالم مثال و در عالم
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عقل و در عالم الوهی نیز ...با وجودی مناسب با آن عالم یافت میشود» (عبودیت،
)171-175 /1 :۱۵۷۱

و مطهری میگوید:
«کللی چگونه در ذهن پیدا میشود؟ چطور صورتی در ذهن قابل صدق بر کثیرین
میشود؟  ...پاسخ صحیح مسأله همان است که صدرالمتألهین داده است و آن مسأله
تطابق عوالم باال با پایین است و روحانی بودن کلیه ادراکات و باالتر بودن وجودات
علمی و ذهنی از وجودات عینی»(مطهری)273-273 /7 :۱۵۵۱ ،

در شکل  ۰که بیانگر طبقات مختلف عـالم و نحوههـای وجـود اسـت ،اگـر  Bرا
وجود ماهیتی مانند درخت در عالم طبیعت بدانیم آنگاه چنان کـه گفتـه شـد ماهیـت
درخت میتواند عالوه بر  Bبا وجودهای دیگری نیز تحقق یابد کـه وجودهـای برتـر
آناند و در مرتبههایی باالتر از وجود خا ،آن قـرار میگیرنـد .در واقـع اگـر داشـته
باشیم:
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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 :B وجود طبیعی درخت
 :B1 وجود مثالی حسی درخت
 :B2 وجود مثالی خیالی درخت
 :B3 وجود عقلی درخت
 :B4 وجود الهی درخت

و اگر  Rcرابطه تطابق باشد طوری که ) (x Rc yبه معنای « xمنطبق است بر  »yباشد،
آنگاه روابط زیر همگی درستاند:
)(B4 Rc B3) , (B4 Rc B2) , (B4 Rc B1) , (B4 Rc B



)(B3 Rc B2) , (B3 Rc B1) , (B3 Rc B



)(B2 Rc B1) , (B2 Rc B



)(B1 Rc B



روابط ردیف اول گویای آن هستند که عالم الهی بر تمام عوالم زیرین خـود یعنـی

عوالم عقلی و خیالی و حسی و طبیعی منطبق است .روابط ردیف دوم نشان میدهنـد
که عالم عقلی بر عوالم خیالی و حسی و طبیعی منطبق است .روابط ردیف سوم انطباق
عالم خیالی بر عوالم حسی و طبیعی را نشان میدهند ،و رابطـه ردیـف چهـارم نشـان
دهنده انطباق عالم حسی بر عالم طبیعی است.
پر همواره وجود برتر یک ماهیت بر وجود خا ،آن منطبق است ،و همین که ما
ببذیریم یک ماهیت واحد دارای وجودها یا نحوههای وجود برتر متنوعی است الجرم
باید ببذیریم که بین آنها رابطه انطباق هم برقرار است؛ یعنی عوالم بـاالتر وجـود بـر
عوالم پایینتر آن منطبقاند.
 .2معرفتشناسی صدرا

از نظر صدرا «علم از تعریف بینیاز است»(صدرالدین شیرازی ۱۵۱۵ ،ب )211 :چـرا
پرتو نور و ظهور علم معلوم و منکشف و آشکارا میگردند»(همـو )9-2 :۱۵۱۵ ،و در
واقع «علم مستلزم انکشاف معلوم نـزد عـالم اسـت»(صـدرالدین شـیرازی/1 :۱۵۱۹ ،
 )131و از آنجا که از دید او علم از سنخ وجـود و مسـاوق بـا وجـود اسـت علـم را
عبارت از «وجود شی مجرد از ماده برای شـی» مـی دانـد(همـان )915 /9 :و ( همـو،
۱۵۱۵ب )212 :و (همان )103 :یا در واقع آن را حضور معلوم مجرد نـزد عـالمی کـه
«وجود مستقلی دارد» میداند( .همو )150 /1 :۱۵۱۹ ،و (همـو )33 :۱۵۷۰ ،و (همـو،

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

که «هیچ شیئی شناساتر از علم نیست»(همو )273 /9 :۱۵۱۹ ،و حتی «اشیاء دیگـر در

 ۱۵۱۵ب)103 :
 .231تقسیم علم به حضوری و حصولی

صدرا در رساله تصور و تصدیق چنین میگوید:
«گاهی شناسائی یك شیء واقعی به گونهاى است که هستی شناخت با هستی عینی
شیء شناخته شده یکسان و یگانه است و این قسم از شناخت ...حضورى است ...اما
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گاهی دیگر ...به نحوى است که هستی شناخت با هستی شیء شناخته شده ...دوگونه
از هستی میباشند ...یکی هستی عینی است و دیگرى هستی علمی ...و بدینگونه
دانش« ،دانش حصولی» (دریافتی) «و انفعالی» میگوئیم»(همو)5-1 :۱۵۱۵ ،

بنابراین اگر در بحث علم ،سه رکن عالم و علم و معلوم را در نظـر بگیـریم میتـوان
گفت علم حضوری علمی است که در آن علم و معلوم یکی باشند« ،فی الحضوری العلم
عین المعلوم» (همو /1 :۱۵۱۹ ،تعلیقه )291 /و علم حصولی برعکر ،علمی است که در
آن علم و معلوم مغایر باشند .شرط علم حضوری فقط حضور است ،حضور معلوم نـزد
عالم یا حضور مجردی نزد مجردی دیگر ،ولی در علم حصولی عالوه بر حضور ،انطباق
نیز شرط است ،انطباق صورت معلوم با خود معلوم .پر میتوان گفت:


علم حضوری = حضور



علم حصولی = حضور  +انطباق
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حائری یزدی مینویسد:
«برخالف علم حضوری ،علم حصولی علمی است که با یک معنای دوگانه از عینیت
مشخص میشود ...بنابراین علم حصولی علمی است که در آن :الف) دو نوع شی
وجود دارد ،یکی داخلی و دیگری خارجی .به این معنی که هم شی داخلی و هم شی
خارجی هر دو باید در حال حاضر بالفعل موجود باشند .ب)یک رابطه تطابق بین این
دو شی وجود دارد» )( Hairi Yazdi, 1992: 49

در شکل زیر اگر عالم را با حرف  ،Aمعلوم را با حرف  Bو علم را با حرف  Kنشان دهـیم
و ) F(xتابع علم حضوری و ) G(xتابع علم حصولی باشد دو حالت زیر به وجود خواهد آمد:
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شكل  :5ارکان علم

(علم حضوری) )If (K=B) →K = F(B



(علم حصولی) )If (K≠B) →K = G(B) = F(B) + (K Rc B



 .232علم حضوری
 .22221مراتب علم حضوری

در طبقه بندی عوالم و مراتب عالم هستی از بین چهار طبقه گفته شده در شکل ،۵
عالم طبیعت نمیتواند به علم حضوری در آید بلکه فقط سه طبقه باالتر آن که مجرد از
ماده و بدون امتدادند مشمول علم حضوری میتوانند بود چرا که «هیچ کر به چیـزی
از جسم و اعراض الحق آن علمی ندارد مگر علم به صورتی که غیر از صورت وضعی
مادی آن در خـارج اسـت»(صـدرالدین شـیرازی .)233 /9 :۱۵۱۹ ،بنـابراین در علـم
حضوری با مراتب و طبقات زیر از عالم هستی سر و کار داریم:
 -۱مجردات مثالی
 -۵مجرد الهی
از بین این طبقات ،مجرد الهی با توجه به بی نهایت بودنش فقط میتوانـد مشـمول
علم حضوری ذات واجب الوجود قرار گیرد و انسان را یارای درک حضوری این عالم
نیست .پر این طبقه را فقط میتوان در علم الهـی بـه آن پرداخـت کـه آن هـم علـم
حضوری و بیواسطه است و فقط وجود بی نهایت باریتعالی قادر به درک آن خواهد
بود .بنابراین اگر بخواهیم به علم حضوری انسان ببردازیم از بین طبقات گفته شده ،دو

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

 -۱مجردات عقلی

طبقه مجرد مثالی و عقلی مشمول این علم خواهند بود .از آنجا که موجودات مجرد این
دو طبقه اعم از این که قائم به نفر باشند یا مستقل ،به ترتیب از ناقص به کامل در سه
مرتبه زیر قرار میگیرند:
 -۱مجردات مثالی حسی
 -۱مجردات مثالی خیالی
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 -۵مجردات عقلی
بنابراین علم حضوری هم که همان وجود مجرد یا نحوه وجود آن است الجرم بـه
سه شکل زیر خواهد بود:
 -۱علم حضوری حسی یا نحوه وجود مجرد مثالی حسی (که از این پر آن را K1

مینامیم)
 -۱علم حضوری خیالی یا نحوه وجود مجرد مثالی خیالی (که از این پر آن را K2

مینامیم)
 -۵علم حضوری عقلی یا نحوه وجـود مجـرد عقلـی (کـه از ایـن پـر آن

را K3

مینامیم)
پر علم حضوری انسان در نفر انسان به سه شکل فوق میتواند تحقق پیدا کنـد
که به ترتیب هر کدام کاملتر و برتر از مرحله قبـل از خـود اسـت و میتـوان گفـت:
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331

( )K3>K2>K1کــه عالمــت «<» را بــه عنــوان نشــان کامــلتر و برتــر بــه کــار
بردهایم(صدرالدین شیرازی ،۱۵۹۱ ،ج .)115-119 ، ،1
اگر  Aرا به عنوان عالم یا نفر انسان در نظر بگیریم میتوان علم حضـوری را بـه
شکل زیر نشان داد:
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شكل  :6مراتب علم حضوری

در اینجا  K1یا  K2یا K3

یا به طور کلی  Kکه علم حضوری است واسطهای بـرای

شناختن شی دیگری به نام  Bبه عنوان معلوم نیست ،بلکه  Bیا معلوم خود همان  Kیـا

علم است که بی واسطه بر  Aیا عالم مکشوف و حاضر اسـت .پـر  Kاز یـک طـرف
معلوم  Aو از طرف دیگر علم اوست ،و از این رو آن را معلوم بالذات هـم میگوینـد،
چرا که ذاتا و بدون هیچ واسطهای بر ما معلوم است ،حال چه این علم حسی باشد چه
خیالی و چه عقلی .پر میتوان گفت:


مـدرک :K1
 :K1علم حضوری حسی یا ادراک حسی = حـر یـا احسـاس ← َ
محسوس بالذات



مدرک  :K2متخیَل
 :K2علم حضوری خیالی یا ادراک خیالی = خیال یا تخیل ← َ
بالذات



مـدرک  :K3معقـول
 :K3علم حضوری عقلی یا ادراک عقلی = عقل یا تعقل ← َ
بالذات

در اینجا الزم است به نکتهای اشاره کنیم .همانطور که گفته شد علـم حضـوری و
کال علم از ویژگیهای موجودات مجرد است و موجودات مادی صالحیت و توانـایی
عالم شدن را ندارند .در عین حال در بعضی آثار صدرا صحبت از نوعی علـم و ادراک
در موجودات مادی شده است که به ظاهر ادعای فوق را نقض میکند .به نظر او علم و
وجود با هم مساوقاند و از این رو هر جا وجودی باشد باید علم هم باشد.
«همانا علم نوعی از وجود بلکه عین آن است پر میزان علم همان میزان وجود
است ...بنابراین علم به شی در حقیقت همان حضور ذاتش نزد عالم است»(همو،
.)119 /1 :۱۵۱۹

پر با چنین نگاهی باید به کل موجودات عالم از جمله موجـودات مـادی علـم و
ادراک نسبت داد .البته صدرا را در اینجا نباید به تناقضگویی متهم کـرد .عبودیـت در
توجیه این مطلب مینویسد:

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

 .22222علم حضوری اشیای مادی
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«مقصود از این ادراک نوعی علم حضوری ضعیف به خود و فاعل خود است ،نه علم
حصولی ...علم که همانند وحدت و فعلیت از صفات وجود است مانند خود وجود
امری مشکک است .پر همانگونه که خود وجود دارای مراتبی شدید و ضعیف و
کامل و ناقص است ،به طوری که ...در برخی از مراتب ،مانند مرتبه هیوال یا جسم،
آنچنان ضعیف و ناقص است که گویی هماغوش با عدم است ،علم هم دارای مراتبی
شدید و ضعیف و کامل و ناقص است ،به طوری که در برخی از مراتب خود ،مانند علم
حضوری امور جسمانی ،آنچنان ضعیف است که گویی اصال علم نیست و جهل
محض است ،حضور نیست و غیبت مطلق است»(عبودیت)19-12 /2 :۱۵۷۱ ،
 .22223تابع علم حضوری

اگر ) F(xتابع علم حضوری باشد که بر اساس آن رابطه علـم و معلـوم یـا ادراک و
مدرک مشخص میشود میتوان نوشت:
َ

سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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F(x)=V(x)=x



مدرک یا معلوم ،و خروجی آن ادراک یا علم است .چنـانکـه
تابعی که ورودی آن َ
پیداست بر اساس این تابع ،نحوه وجود علم حضوری یا ادراک حضوری کامال وابسته
مـدرک یـا
مدرک است ،و اصال علم حضوری چیزی جـز خـود
َ
به نحوه وجود خود َ
مدرک نیست.
وجود خارجی َ
اگر معلومهای  B1و  B2و  B3به ترتیب وجودهای مجرد حسی و خیـالی و عقلـی
باشند که به علم  Aدرآمدهاند و داشته باشیم
مجموعهای که شامل اعضایB1

}xϵ{B1,B2,B3

یعنی  xمتعلـق باشـد بـه

و  B2و  B3است ،آنگاه بـا توجـه بـه شـکل  ۱و بـر

اساس تابع علم حضوری ) K1 ،F(xو  K2و  K3نیز نزد  Aکه عالم اسـت از نـوع علـم
حضوری حسی و خیالی و عقلی خواهند بود و میتوان نوشت:

F(B1)=V(B1)=B1=K1
F(B2)=V(B2)=B2=K2
F(B3)=V(B3)=B3=K3





 .233علم حصولی
 .22321مراتب علم حصولى

در علم حصولی بر خالف علم حضوری ،عالوه بر مجردات ،موجودات مـادی هـم
علیرغم ممتد بودنشان میتوانند با واسطه متعلق علم و شناخت واقـع شـوند .پـر در
طبقه بندی عوالم ،عالم طبیعت نیز میتواند در حیطه این علم قرار گیرد .در حقیقت برای
شناخت یک شی طبیعی ،ماهیت شی مورد نظر نه با وجود خا ،خـارجیاش بلکـه بـا
یکی از وجودهای برترش یعنی وجود حسی یا خیالی یا عقلی نزد نفر حاضر میشود،
و درک حضوری این وجود برتر منجر به درک حصولی وجود خارجی آن میشود.
بنابراین علم حصولی هم در واقع همان علم حضوری است؛ حضـوری و حصـولی
بودن علم دو مفهوم نسبی است نه مطلق ،و میتوان گفت این علم را اگر فینفسه در نظر
بگیریم حضوری است و اگر آن را در مقایسه با شی خارجی در نظـر بگیـریم حصـولی
حصولی است وگرنه حضوری است .از این رو علم حصولی هم مانند علـم حضـوری،
همان وجود مجرد یا نحوه وجود آن است و الجرم به سه شکل زیر خواهد بود:
 -۱علم حصولی حسی یا نحوه وجود مجرد مثالی حسی شی خارجی
 -۱علم حصولی خیالی یا نحوه وجود مجرد مثالی خیالی شی خارجی
 -۵علم حصولی عقلی یا نحوه وجود مجرد عقلی شی خارجی
و میتوان آن را به شکل زیر نشان داد:

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

است .یعنی هیچ علمی به خودی خود حصولی نیست بلکه فقط در مقایسه با امر دیگری
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بر اساس شکل فوق میتوان گفت:
 :B وجود خا ،خارجی معلوم
 :B’ ماهیت معلوم


 K1و  K2و  :K3علم حصولی حسی و خیالی و عقلی B

 K’1 و  K’2و  :K’3ماهیت وجود خارجی علم حسی ( )K1و علم خیالی
( )K2و علم عقلی (=( )K3کیف نفسانی)
 B1 و  B2و  :B3وجود ذهنی حسی و خیالی و عقلی ماهیت معلوم


 B’1و  B’2و  :B’3ماهیت  B1و  B2و  =B3ماهیت ذهنی B’ = B

ادراک حسی ،ادراک اشیای مادی است در زمانی که انسـان هنـوز بـا شـی مـادی
مربوطه مرتبط است ،ادراک خیالی ادراکی است که حتی با قطع ارتباط با شی مادی نیز
همهنان در نفر و در حوزه ادراک انسان موجود است؛ و ادراک عقلی ادراکـی اسـت
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که به درک کلیات منجر میشود.
 .22322وجود علم حصولى با دو ماهیت

در صدرا عالوه بر این که یک ماهیت میتواند با چند وجود موجود شـود ،ممکـن
است که برای یک وجود هم چند ماهیت اعتبار شود(صـدرالدین شـیرازی/9 :۱۵۱۹ ،
 .)923مثال در مورد حقیقت و واقعیت علم میتوان گفت همانطور کـه همـه اشـیای
دیگر دارای ماهیتاند ،واقعیت علم هم در کنار سایر اشیا دارای ماهیتی خـا ،خـود
است و از طرفی ماهیت معلوم را هم میتوان به آن نسبت داد .در واقع بر وجود علم به
دو اعتبار میتوان دو ماهیت مختلف حمل کرد .وجود علم اگر فینفسه در نظر گرفتـه
شود و جنبه حکایتگری نداشته باشد ماهیتاش کیف نفسانی است ،و اگر در مقایسه
با شی خارجی در نظر گرفته شود که به عنوان معلوم لحاظ شده و قرار است کـه ایـن
علم به موجب انطباق ،حکایتگر آن باشد ،آن گاه ماهیـتاش همـان ماهیـت معلـوم

است .پر در شکل  K’1 ،۱و  K’2و  K’3ماهیات مراتب مختلف علماند از این لحـاظ
که علم وجود خارجی است ،و  B’1و  B’2و  B’3ماهیات علماند از این لحاظ که علـم
در مقایسه با وجود خارجی ماهیت ،وجود ذهنی است و در واقع این سه ماهیت یکی
و با ماهیت خارجی شی اینهماناند.
بنابراین هم میتوان گفت « K’ ، Kاست» و هم میتوان گفت « B’ ،Kاست» ولی نه
با یک نوع حمل ،بلکه اولی با «حمل شایع صناعی» است که همان «حمل ماهیـت بـر
وجود خا ،خارجی آن» است و دومی با «حمل حقیقه و رقیقه» که «حمل ماهیت بـر
وجود برتر آن» است.
در واقع علم را از حیث خارجی یا ذهنی و برتر بودن میتوان به سه اعتبار سه گونه
در نظر گرفت :علم در مقایسه با ماهیت فینفسه خودش یعنی کیـف نفسـانی ،وجـود
ماهیت معلوم ،وجود برتر است .بنابراین میتوان گفت:


)’K=V(K



)’K=Vz(B



)’K= Vb(B

پر به علم  Kبه سه اعتبار مختلف میتوان وجود خارجی ،وجود ذهنی یـا وجـود
برتر نسبت داد؛ و این به معنی این نیست که یـک علـم بـا هسـتیهای گونـاگونی در
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خارجی است ،در مقایسه با وجود خارجی معلوم ،وجود ذهنی است ،و در مقایسه بـا

ارتباط باشد و به جای ارتباط یک به یک ،نوعی ارتباط یک به چند بـا هسـتی برقـرار
کند؛ در واقع علم یکی است و فقط اعتبارها مختلفاند.
 .22323تابع علم حصولى

اگر  xشی خارجی با ماهیت ’ xو ) G(xتابع علم حصولی و  Rcرابطه تطـابق باشـد
میتوان گفت:
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)G(x)= Vb(x’)+( Vb(x’) Rc x) = Vz(x’)+( Vz(x’) Rc x



در شکل  B ،۵شی خارجی و ’ Bماهیت آن اسـت و از آنجـا کـه  Bوجـود مـادی
خا ،خارجی این ماهیت است پر خودش نمیتواند نزد عالم حضـور پیـدا کنـد و
مستقیما به علم  Aدرآید و الجرم نیاز به واسطهای دارد .برای درک آن الزم است که ’B

با وجود برتری مثل  K1که همان  B1یا وجود ذهنی ’ Bو منطبق بـر  Bاسـت موجـود
شود که به واسطه آن بتوانیم ماهیت ’ Bرا درک کنیم .در این فراینـد K ،یـا  B1معلـوم
بالذات و  Bو ’ Bمعلوم بالعرضاند و بنابراین علـم حضـوری بـه  K1نتیجـهاش علـم
حصولی به  Bاست.
پر اگر ماهیت شی
 K2وK3

 Bیعنی ’ Bبا وجودهای ذهنی B1و  B2و B3

به نحو حسی یا خیالی یا عقلی در نفر موجود شود و به علـم  Aدرآیـد بـر

اساس تابع علم حصولی )G(x
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یـا همـان  K1و

میتوان نوشت:

) G(B1)=B1+ (B1 Rc B)=K1+ (K1 Rc Bحسی



) G(B2)=B2+ (B2 Rc B)=K2+ (K2 Rc Bخیالی



) G(B3)=B3+ (B3 Rc B)=K3+ (K3 Rc Bعقلی



 .22324استكمال جوهری نفس

مالصدرا شناخت و سیر و سلوک معرفتی را همهون سلوک عرفانی در اسفار اربعه
بر مبنای سفرهای عقلی چهارگانه در قوس صعود و نـزول پایـهریزی کـرده و معتقـد
است که نفر در حرکت استکمالیاش در قوس صعود بر پایه اتحاد عاقل و معقول بـا
معلــوم یکــی شــده و در واقــع «عاقــل بــا حرکــت جــوهری خــود بــا معقــول متحــد
میشود»(جوادی آملی )131 /2 /2 :۱۵۵۷ ،و در قوس نزول صورت ادراکی را متمثـل
میکند .بنابراین « نفر عالم در حرکت جوهری خود با مصداق و وجود خارجی علـم
که همان معلوم بالذات است متحد شده و از این طریق به امور دیگری کـه بـه تبـع آن

وجود محقق میگردند و معلوم بالعرض هستند آشنا میگـردد»(همـان )131 /2 /1 :و
البته بر اساس قاعده «بسیط الحقیقه» میتوان گفت «بسیط الحقیقـه بـه دلیـل ایـن کـه
کماالت همه اشیا را واجد است در ظهور نخستین خویش همه امور را در بر میگیرد و
در این حال هیچ یک از اشیا به حدود خود موجود نیستند ،و لـیکن در ظهـور دوم هـر
یک از اشیا به تفصیل و با حدود خود ظاهر میشوند»(همان.)275 /5 /2 :
درحقیقت هنگامی که نفر انسـان حـادث میشـود در پـایینتـرین مرتبـه تجـرد
وجودی یعنی تجرد مثالی است؛ و سبر با حرکت جوهری اشتدادی به تدریج با صور
ادراکی مختلف متحد میشود و تکامل جوهری پیدا میکنـد و بـه مرحلـه و مرتبـهای
میرسد که قادر به ادراک عقلی نیز میشود و میتواند حقیقت عقلی را در خود وجود
ببخشد ،که خود به خود ماهیتی عقلی نیز با وجود آن موجود میشود(رضانژاد:۱۵۹۵ ،
در هر مرحلهای از مراحل نفر وجود دارند ،مانند خـود مراحـل نفـر پیوسـتاری را
تشکیل میدهند که از یک سو به بدن و قوای آن ختم میشوند ،و از سـوی دیگـر بـه
باالترین مرتبه مجرد وجود انسان»(عبودیت.)903 /9 :۱۵۷۱ ،
بنابراین نفر از دید صدرا همهون دیدگاه گذشتگان جـوهری ثابـت نیسـت کـه
صورتهای علمی در قالب اعراض و کیفیات نفسانی در آن حلـول کننـد و شـناختی
ذهنی از جهان هستی را برای آن به ارمغان بیاورند .بلکه نفـر ،خـود جزئـی از عـالم
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 )391-392 /2و «از آنجا که مراحل و مراتب نفر متطابقاند ،باید ببذیریم مراتبی که

هستی است و با ارتقای عالم هستی ارتقا مییابد و به شکلی فعال وجودات علمـی را
در خود ایجاد میکند .هر علم و دانشی که به نفر اضافه میشود گـویی حجـم آن را
اندکی افزایش میدهد و جوهرش را یک مرتبه باالتر میبرد تا جایی که میتواند کـل
عالم حسی و خیالی و عقلی را در بر بگیرد.
گویی صدرا ذهن را حذف میکند و همه چیز را متعلـق بـه عـین میدانـد؛ و اگـر
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صحبت از ذهن و وجود ذهنی هم میکند منظورش همان نفر است که کـامال جنبـه
عینی و هستیشناسانه دارد .او وجود ذهنی را مانند گذشتگان خود به عنوان وجـودی
نازلتر و دارای منشا آثار کمتر در مقابل وجود عینی نمیداند؛ بلکـه از دیـد او وجـود
ذهنی در مقابل وجود خارجی دارای منشا آثار کاملتر و برتر است و به لحـاظ مرتبـه
وجودی هم آن را در مرتبهای باالتر از وجود خا ،خارجی اشیا میداند .بنـابراین در
صدرا ذهن به معنای مرسوم کلمه وجود ندارد؛ آن چه که وجود دارد نفر اسـت کـه
کامال جنبه عینی دارد و مانند موجودات مجرد دیگر ،هستی عالم را شـکل میدهـد و
مراتب آن با مراتب عالم یکی است.
 .5.3.2انطباق از دید صدرا

بر خالف پیشـینیان کـه انطبـاق را «اینهمـانی و وحـدت مـاهوی ذهـن و عـین»
میدانستند ،صدرا انطباق را «اینهمانی و وحدت تشکیکی عینی وجود برتر ماهیت و
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وجود خا ،آن»(همان )51 /2 :میداند .بنابراین از دیـد فیلسـوفان پیشـین ،انطبـاق،
انطباق ماهوی است ولی از دید صدرا که پایبند به اصالت وجود است انطباق بین دو
شی ،انطباق وجودی است.
بنابراین بحث انطباق را در صدرا میتوان هم به متافیزیک و واقعیات بیرون از نفر
نسبت داد که همان تطابق عوالم است ،هم میتوان آن را به عالم علم و مراتب معرفت
نسبت داد که همان تطابق مراتب مختلف علم است و هم این که انطبـاق را میتـوان
بین عالم معرفت و عالم هستی در نظر گرفت و به طور کلی از آنجا کـه علـم وجـود
برتر ماهیت معلوم است میتوان گفت علم بر معلوم منطبق است.
صدرا مینویسد:
« رابطۀ علم با معلوم بسان رابطۀ هستی است با آن ماهیت و چیستی که هستی را
پذیرفته است .و همانگونه که هستی با چیزى که هستی را پذیرفته (ماهیت) در ذات

یگانه و متحد است و مغایرت میان آنها تنها ذهنی و تحلیلی است به همانگونه
شناخت (علم) و چیزى که به وسیلۀ شناخت شناسائی میشود (معلوم) ذاتا متحد و
یگانهاند و مغایرت و دوگونگی میان آنها تنها با تحلیل ذهنی مشخص
میگردد»(صدرالدین شیرازی)9-2 ۱۵۱۵ ،

و حسنزاده آملی شر میدهد که:
« مرحوم آخوند ناظر به کلمات شیخ در شفاء است که شخص عالم عقلی مشابه با
عالم عینی میشود و در این رتبه تطابق بین کونین و توازن عالم و آدم صورت
میگیرد به اینکه عالم و آدم به وزان و مساوى یکدیگرند»(حسنزاده آملی/1 :۱۵۹۵ ،
)191

از این رو در نظام هستیشناسی ومعرفتشناسی صدرا سه نوع انطبـاق را میتـوان
یافت:
 -۱انطباق هر طبقه از عالم هستی با طبقات زیرین خود .مثال ()B2 Rc B1
 -۵انطباق هر مرتبه از معرفت با طبقه متناظر خود در عالم هستی .مـثال (

K1

 )Rc B1یا ()K2 Rc B2
ترکیب این سه نوع انطباق و بهخصو ،انطباق نوع سوم ما را به نتیجـهای کـه در
این جستار در پی آنیم نزدیک میکند .هر طبقه از معرفت بـا طبقـهای از عـالم هسـتی
متناظر است ،و این تناظر دوسویه است .هر طبقه از هستی ضرورتا مرتبهای از معرفت
را در خود دارد و هر مرتبهای از معرفت ضرورتا به طبقهای از هستی اشاره میکند.

تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

 -۱انطباق هر مرتبه از مراتب معرفت با مراتب زیرین خود .مثال ()K2 Rc K1
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نتیجهگیری

با توجه به آنچه گذشت پیوند تنگاتنگ هستیشناسـی و معرفتشناسـی سیسـتم
فلسفی صدرا کامال نمایان میشود .با ترکیب شکل  ۰و  ۵به شکل  ۹دست پیدا میکنیم
که رابطه میان شناخت و متعلق شناخت یا هستی و معرفت را نشان میدهد.
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شكل  :8تناظر یکبهیک عالم هستى و عالم معرفت

در شکل فوق ،حقیقت وجود در سلسله هستی در سمت راست شکل طی حرکت
جوهری اشتدادی ،مراتب ترقی و تعالی را یک به یـک طـی میکنـد و از پـایینترین
مرتبه به مراتب باالتر وجود میرسد و علم و ادراک نیز در سمت چپ شکل طی همان
حرکت جوهری اشتدادی ،مراتب علم و معرفت را یک به یک از پایینترین مرتبه طی
میکند تا به باالترین درجات و مراتب علم ارتقا یابد.
در این شکل عالم هستی به پنج طبقه تقسیم شده است .باالترین طبقه ،عـالم الهـی
است که این عالم صرفا توسط ذات واجب الوجود قابل درک و شناخت اسـت .پـر
عالم منحصر به فردی وجود دارد که میتواند باالترین طبقه عالَم را به ادراک خـویش
درآورد.

پایینترین طبقه عالم نیز که عالم مادی طبیعی است به دلیل مادی بودنش نمیتواند
نزد چیزی حضور پیدا کند و متعلق شناخت کسی واقع شود .ولـی همـانطور کـه در
بخش علم حضوری به آن اشاره شد صدرا در بعضی نوشتههایش نوعی علم حضوری
ضعیف به آنها نسبت میدهد و مدعی میشود که حتی اشیای مادی هم به خود علـم
حضوری دارند .هرچند این علم حضوری متفاوت با علم حضوری به معنای مرسـوم
است و درجه خیلی ضـعیفی از علـم را شـامل میشـود .بـه هـر حـال جـدا از علـم
حصولیای که انسان میتواند به آنها پیدا کند این علم حضوری ضعیف را نیز میتوان
به آنها نسبت داد و تناظر معرفت و هستی را در این بخش هم برقرار نمود.
سه طبقه دیگر عالم که بین این دو عالم مافوق و مادون قرار میگیرند عـالم مثـالی
حسی و خیالی و مجرد عقلی است که هر سه میتوانند به ادراک انسان درآینـد .البتـه
درآورند؛ ولی به هر حال نفر انسانی قادر است که با حرکت جـوهری اشـتدادی بـه
مقام و مرتبتی ارتقا یابد که به درک این عالم نیز نائل شود .نفر انسان در هر مرتبهای
که قرار گیرد همان مرتبه عالم را درک میکند .اگر نفر در مرتبـه مثـالی حسـی قـرار
داشته باشد ،که اتفاقا انسان در بدو تولد و در مراحل اولیه زندگی خود در ایـن مرتبـه
قرار دارد ،آنگاه فقط قادر به درک موجودات این مرتبه از عالم هستی خواهـد بـود؛ و
اگر نفر ب ا حرکت جوهری اشتدادی به مرتبه مثالی خیـالی یـا عقلـی برسـد آن گـاه
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عالم عقلی را فقط انسانهای نادری میتوانند به آن دست پیدا کنند و به ادراک خویش

موجودات همین مراتب از عالم هستی را درک خواهد کرد.
از طرفی چنانکه در بخش  ۱-۵ذکر شد تمام این علمها در واقع علم حضوریاند
و اگر پای علم حصولی را هم به میان میکشیم آن نیز به واسطه همین علـم حضـوری
است که تحقق مییابد .بنابراین هر کدام از طبقات عـالم هسـتی بـه نـوعی میتواننـد
متعلق علم حضوری قرار گیرند .ذات واجب الوجود به علم حضوری الهـی خـود در
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می آید ،عوالم مثالی حسی و خیالی و مجرد عقلی به علم حضـوری انسـان در مراتـب
مختلف نفراش در میآیند و اشیای عالم طبیعت نیز بـه طـرز ضـعیفتری بـه علـم
حضوری خود در میآیند.
در شکل  ۹اگر مجموعه مراتب عالم هستی از مادی تا الهـی را در سـمت راسـت
شکل به عنوان ورودی یا دامنه در نظر بگیریم و مراتب مختلف معرفـت را در سـمت
چپ شکل به عنوان خروجی یا برد تابع لحاظ کنیم و ) F(xرابطـه معرفـت حضـوری
باشد که بر اعضای دامنه هستی اعمال میشود و آنها را به اعضای برد معرفت تبـدیل
میکند در این صورت میتوان گفت:
اوال ) F(xیک تابع است ،چرا که هر عضو دامنه هستی را دقیقا بـه عضـوی از بـرد
معرفت مرتبط میکند.
ثانیا ) F(xیک تابع یک به یک است ،چرا که اگر  x1و  x2متعلق به مجموعـه جهـان
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هستی باشد در این صورت اگر این دو عضو مربوط به دو طبقه عالم هسـتی و بـا هـم
متفاوت باشند الجرم در بخش معرفت نیز به دو گونه متفاوت بـه شـناخت حضـوری
فاعل شناسا در خواهند آمد و اگر دو شناخت ) F(x1و ) F(x2دقیقا یکی و مربوط به یک
مرتبه از معرفت باشند الجرم این معرفت در حوزه هستی نیز به یک طبقـه از طبقـات
عالم هستی اشاره میکند و میتوان نوشت:
)If (x1≠x2) → (F(x1)≠ F(x2)) & If (F(x1) ≠F(x2)) → (x1≠x2

یا
))If (F(x1)=F(x2)) → (x1=x2) & If (x1=x2) → (F(x1)= F(x2
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و این شرط تحقق تابع یک به یک است.
ثالثا ) F(xیک تابع پوشاست ،چرا که در سیستم صدرایی همه انـواع معرفـت قابـل
تصور از جمله معرفت مادی و الهی و مثـالی حسـی و خیـالی و مجـرد عقلـی قابـل

تحققاند و در نتیجه تمام اعضای برد معرفت توسط ) F(xدرگیر میشوند.
رابعا ) F(xیک تابع دوسویی است ،چرا که هم یک به یک است و هم پوشا ،یعنـی
) F(xیا همان تابع معرفت در فلسفه صدرا تابعی است که هم تناظر یک به یک بین دو
مجموعه دامنه هستی و برد معرفت برقرار میکند و هم تمام اعضای ایـن دو حـوزه را
شامل میشود.
البته با توجه به اندیشههای صدرا که معرفت را نیز از جنر هستی و وجود میداند
و با توجه به آنچه که در مورد نفر از دید صدرا گفته شد و البته اگر علـم حضـوری
اشیای مادی به خود را نیز ببذیریم میتوان گفت که در یک تحلیل نهـایی عمـال مـرز
میان دامنه و برد این تابع از میان برداشته میشود و هستی و معرفت یکـی میشـوند و
اگر)F(x

تابع معرفت باشد در تمام مراتب عالم و معرفت میتوانیم بگوییم:
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F(x)=x
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